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Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile precontractuale și 
contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de asigurare.  

 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Această asigurare oferă acoperire pentru răspunderea dvs. în calitate de operator de transport rutier de mărfuri şi persoane decurgând strict din activitatea 
desfăşurată în această calitate în timpul perioadei de valabilitate a contractului de asigurare şi până la limita răspunderii prevăzută în poliţa de asigurare, 
neacoperindu-se răspunderea dvs. pentru activităţi conexe. Despăgubirile se vor acorda de către Gothaer numai pentru prejudiciile produse terţelor 
persoane ce au calitatea de Beneficiari ai serviciilor ce ar fi trebuit prestate de dvs. pentru care atât evenimentul asigurat cât şi cererea de despăgubire 
formulată de terţa persoană prejudiciată au apărut în timpul perioadei asigurate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea Răspunderea Operatorilor de Transport Rutier 
Document de informare privind produsul de asigurare 
 
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări  S.A.               Produsul: Polița asigurarea de răspundere a operatorilor de   
         transport  rutier 
Șoseaua Pipera, Nr. 42, Etaj 1 (Camera 1) și Etaj 16, Sector 2, Bucureşti, România.  J40/12276/2006.  CUI 18892336  
Capital social subscris și vărsat 84.789.230 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006. 
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 
  

 

Ce se asigură? 
 

Riscuri asigurate: 
garantarea capacităţii dvs. financiare minime, prin acordarea 
de despăgubiri pentru prejudiciile materiale produse unor 
terţe persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de 
transport, ca urmare a neonorării unor comenzi sau contracte 
de transport din culpa dvs. 

 

 

Limita de răspundere 

Limita de răspundere până la care Gothaer acoperă pretenţiile de 
despăgubire ale terţilor cu care aveţi încheiate contracte de 
transport neexecutate se stabileşte ca diferenţa dintre nivelul 
financiar minim obligatoriu stabilit conform legislaţiei în vigoare şi 
capitalurile proprii ale operatorului de transport rutier respectiv 
capitalul propriu subscris şi vărsat, în cazul operatorilor nou 
înfiinţaţi. 

Limita de răspundere asigurată reprezintă capacitatea financiară 

suplimentară solicitată de dvs. 

 

Ce nu se asigură? 
 

Gothaer nu acordă despăgubiri pentru: 

creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, 
acordate de societăţile bancare, din chirii precum şi creanţele rezultând din 
continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii, creanţele 
izvorâte din raporturi de muncă, creanţele bugetare, creanţele garantate cu 
ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice 
fel, alte creanţe chirografare cu excepţia celor izvorâte din raporturile 
contractuale cu beneficiarii serviciilor de transport prestate de dvs.; 
pagube ca urmare a unor acte ilegale ori unor fapte incriminate de Codul 
Penal ca infracţiuni de către dvs.sau a oricărui prepus al dvs. ca urmare a 
acţiunii sau inacţiunii cu caracter fraudulos sau penal a unui membru din 
conducerea dvs., precum şi a prepuşilor dvs.; 
poluarea şi/sau contaminarea de orice fel şi din orice cauză; prejudicii 
produse prin accidente de autovehicule; 
daune provenind din sau în legătură cu răspunderea dvs. civilă delictuală; 
pretenţiile de despăgubire pentru care nu se face dovada existenţei relaţiei 
contractuale; 
daune produse de violare a embargoului, contrabanda, comerţ prohibit sau 
clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau rechiziţionare, cauţiune 
sau alte garanţii financiare, amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli judiciare 
penale; 
daune produse de revoluţie, revoltă, tulburări civile, greve, greve patronale 
sau alte evenimente similare; infestarea mărfurilor transportate, ca urmare a 
amestecării sau a schimbării gustului şi/sau a mirosului, fie o depreciere a 
conţinutului, fie cheltuieli pentru readucerea în stare normală a mărfurilor 
transportate; daune produse ca urmare a desfăşurării de activităţi conexe 
transporturilor rutiere; producerea oricăror riscuri acoperite prin alte forme de 
asigurare; 
răspunderea dvs. pentru prejudicii aduse unor terţe persoane, chiar ca 
urmare a neonorării unor comenzi sau contracte de transport, dacă aceste 
prejudicii care au apărut în urma unor transporturi efectuate de dvs. cu 
vehicule rutiere pentru care nu există licenţă/autorizaţie de transport valabilă 
la data producerii evenimentului asigurat şi/sau nu se regăsesc înscrise în 
specificaţia anexată poliţei de asigurare;  pretenţii de despăgubire rezultate 
din sau în legătură cu daune cauzate de dvs.propriilor angajaţi. 

 

 Există restricții de acoperire? 
 

Gothaer nu acordă despăgubiri pentru: 

societăţile comerciale ce se află în situaţii de suspendare sau retragere a licenţei, insolvenţă, declanşare a procedurii de reorganizare judiciară şi a 
falimentului;  

cererile de despăgubire formulate pentru prejudicii produse înainte de intrarea în vigoare a poliţei de asigurare, chiar dacă descoperirea acestora ori 
a legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi serviciile prestate de dvs. s-au produs după intrarea în vigoare a asigurării; 

orice altă poliţă de asigurare acoperind aceleaşi riscuri/ evenimente ori scrisoare de garanţie are întâietate faţă de această asigurare; 

daune care iau naştere din orice contract sau înţelegere scrisă sau verbală, exceptând contractul de transport rutier; 

pretenţiile de despăgubire formulate de terţe persoane care beneficiază de serviciile dvs., dacă nu se face dovada existenţei relaţiei contractuale. Nu 
sunt acoperite prin asigurare orice alte cheltuieli sau recunoaşteri ale răspunderii făcute de dvs. fără acceptul scris al Gothaer;  

prejudiciile produse din culpa exclusivă a unei terţe persoane; prejudiciile produse din culpa exclusivă a persoanei păgubite.  
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Unde beneficiez de asigurare? 
 

 Această asigurare acoperă evenimentele asigurate petrecute pe teritoriul României. 

 

Ce obligaţii am? 
 

Obligaţii la începutul contractului: 

 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate 
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;  

 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de asigurare 
nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră despre acest lucru; 

 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea 
corectării acestora; să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente); 

 să vă prezentaţi cu autoturismul în vederea efectuării inspecţiei de risc. 

Obligaţii pe durata contractului: 

 să vă îndepliniţi cu diligenţă toate obligaţiile contractuale, legale, regulamentele proprii, obligaţiile ce vă revin referitor la dobândirea şi 
păstrarea licenţelor de execuţie pentru activitatea de transporturi rutiere, în scopul evitării situaţiilor care ar putea declanşa răspunderea 
dvs. civilă;  

 să nu diminuaţi capitalul propriu sau capitalul social subscris şi vărsat (în cazul operatorului de transport nou înfiinţat) existent şi declarat 
la data încheierii contractului de asigurare; 

 să ţineti o evidenţă contabilă clară, din care să se poată verifica oricând situaţia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente şi 
ordinele de plată cu care s-au făcut plăţile către furnizori ori alte debite; 

 să administraţi cu profesionalism şi prudenţă derularea comenzilor şi contractelor de transport, respectând legislaţia în vigoare şi luând 
toate măsurile de prevenire a apariţiei evenimentului asigurat; 

 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă. 

Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri: 

 să ne înştiinţaţi, in scris, în maxim 24 de ore de la primirea solicitării de reparare a unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane însoţită 
de informaţii privind suma pretinsă precum şi informaţii referitoare la evenimentul care a dat naştere respectivei cereri; 

 să nu recunoaşteţi nicio răspundere şi să nu faceţi nicio ofertă, promisiune sau plată, să nu vă asumaţi nicio obligaţie şi să nu faceţi 
nicio altă cheltuială în legătură cu pretenţiile persoanelor prejudiciate, fără acordul prealabil scris al Gothaer. 

 

Când şi cum plătesc? 
 

Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate. 
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru 
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de 
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării primelor 
de asigurare. 
  

Când începe şi când încetează acoperirea? 
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/rata 1 şi efectuării inspecţiei de risc. 
Acoperirea încetează în oricare din următoarele situaţii:  

 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;  

 prin consumarea totală a limitei răspunderii pe perioada asigurată menţionată în poliţă, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de 
către Asigurător; 

 la data scadenţei ratei de primă dacă nu s-a achitat rata la termen şi nici în perioada de graţie; 

 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplăţii primei de asigurare), denunţării unilaterale sau încetării cu acordul părţilor.  
 

 

Cum pot să reziliez contractul? 
 

Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer, contractul 
de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut daune pe poliţa dvs., 
vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform clauzelor contractuale. 
Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale. 
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ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE A OPERATORILOR DE 

TRANSPORT RUTIER (ROR) 

- Condiţii generale de asigurare - 

 
I. DEFINIŢII 

În cuprinsul prezentelor condiţii se adoptă următoarele definiţii: 
Asigurare: contractul de asigurare; 
Asigurător: societatea de asigurare - reasigurare GOTHAER ASIGURĂRI 
REASIGURĂRI S.A.; 
Asigurat: subiectul titular al interesului asigurat, care în contextul prezentei 
asigurări este „Operatorul de Transport Rutier”; 
Beneficiar: terţa persoană pentru care Asiguratul prestează transporturi 

rutiere, în baza unui contract, prejudiciat de către Asigurat şi îndreptăţit să 

primească despăgubirea, în cazul producerii sau apariţiei evenimentului 

asigurat; 

Capacitate financiara proprie: se dovedeşte în baza rapoartelor 

financiare anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în 

mod corespunzător, conform prevederilor legale, că operatorul de transport  

rutier dispune, în fiecare an, de capital şi rezervele minime conform legii. 

Cerere de despăgubire: solicitarea/reclamaţia/notificarea făcută în scris de 

către Persoana păgubită împotriva Asiguratului, cu privire la producerea 

unui Prejudiciu; 

Contract de asigurare (Contract): Poliţa de asigurare, Specificaţia la 

Poliţa de asigurare, Cererea-chestionar, Condiţiile generale de asigurare şi 

Condiţiile speciale (după caz), precum şi orice alte acte încheiate de comun 

acord de către părţile contractante, inclusiv orice alte documente solicitate 

de Asigurător pentru evaluarea riscului; 

Contractant: persoana cu care Asigurătorul încheie contractul de 

asigurare, dacă aceasta este diferită de Asigurat şi care se obligă să 

plătească prima de asigurare, precum şi să respecte obligaţiile care îi revin 

prin contract; 

Culpa: reprezintă vinovăţia, sub forma imprudenţei sau neglijenţei. 

 Imprudenţa este caracterizată prin aceea că autorul prevede 

posibilitatea producerii rezultatului păgubitor al faptei sale ilicite, 

dar nu îl acceptă, considerând în mod nejustificat că acel rezultat 

nu se va produce. 

 Neglijenţa este caracterizată prin aceea că autorul faptei 

păgubitoare nu prevede rezultatul conduitei sale, deşi trebuia şi 

putea să îl prevadă. 

Despăgubire/Indemnizaţie: suma datorată de Asigurător 
Asiguratului/terţilor păgubiţi/Beneficiarilor, în cazul apariţiei/ producerii 
Evenimentului asigurat; 
Eveniment asigurat: producerea/apariţia în timpul Perioadei de asigurare, 

în mod imprevizibil şi accidental, a Riscului asigurat, generator de Daune, 

în urma căreia se naşte dreptul la despăgubire; 

Fapta culpabilă: fapta (acţiunea/inacţiunea) săvârşită accidental şi fără 

intenţie de către Asigurat în Perioada de asigurare, având caracter contrar 

normelor legale şi care cauzează Prejudicii unor Terţe persoane; 

Franşiza:  partea din fiecare Daună (în cuantum monetar fix sau ca 
procent din Limita/Sublimita de răspundere) care va fi suportată de către 
Asigurat/Beneficiar; 
Forţa majoră: situaţie invocată de una din părţi, dovedită cu documente 
emise de autorităţi publice competente, absolut imprevizibilă la data 
încheierii Contractului de asigurare, absolut invincibilă, independent de 
voinţa părţilor, care a împiedicat una din părţi să îşi îndeplinească obligaţiile 
contractuale. 
Insolvenţa: insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se 

caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata 

datoriilor certe, lichide şi exigibile cu fondurile băneşti disponibile la data 

scadenţei; 

Limita răspunderii: suma pentru care s-a încheiat asigurarea; 

reprezintă limita maximă până la care Asigurătorul răspunde pentru 

prejudiciile generate de producerea Evenimentelor asigurate, pe 

întreaga perioadă de valabilitate a poliţei de asigurare. 

Nivel financiar minim: în cazul unui operator de transport rutier nou-

înfiinţat nivelul financiar minim se certifică prin nivelul capitalului social 

subscris şi vărsat sau nivelul lichidităţilor disponibile în bancă, în 

conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Nr. 

980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul (CE) nr.1071/2009 

al Parlamentului European şi al Consiliului. 

Prejudiciu: contravaloarea răspunderii materiale de natură contractuală 

ce revine Asiguratului, care se materializează în debite către clienţii săi 

ca urmare a neprestării de servicii de transport de către Asigurat, 

rezultate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat.  

Dauna: prejudiciu produs din culpă de Asigurat clientului său, în timpul 

perioadei de asigurare şi care nu poate fi reparat prin capacitatea 

financiară proprie a Asiguratului, ca urmare a stării de insolvenţă în care 

se găseşte acesta şi în urma căreia s-a deschis, în timpul perioadei de 

asigurare, procedura falimentului împotriva Asiguratului;   

Prima de asigurare: suma datorată de către Asigurat/ Contractant 

Asigurătorului şi stabilită în Poliţa de asigurare, pentru care Asigurătorul 

preia în răspunderea sa plata Despăgubirilor în cazul producerii 

Riscurilor asigurate; 

Perioada de asigurare: intervalul de timp pentru care Asigurătorul a 

încasat Prima de asigurare şi preia răspunderea pentru consecinţele 

producerii Evenimentelor asigurate; 

Poliţa de asigurare: documentul semnat de părţi care dovedeşte 

încheierea Contractului de asigurare; 

Procedura falimentului: este procedura de insolvenţă, concursuală, 

colectivă şi egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii 

acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din 

registrul în care este înmatriculat; 

Risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, a cărui producere ar 

putea cauza daune, numit în Condiţiile generale şi/sau Condiţii speciale 

de asigurare (după caz) şi menţionat în Poliţa de asigurare, în funcţie de 

opţiunea Asiguratului; 

Rea-credinţă: atitudinea unei persoane care comite o faptă contrară 

legii sau contractului în care este parte, fiind conştientă de caracterul ilicit 

al conduitei sale. 

Operator de transport rutier: persoana autorizată de Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română, să 

desfăşoare activităţi de transport rutier cu vehicule omologate pentru 

care s-a efectuat inspecţia tehnică periodică şi pentru care s-a eliberat 

licenţa de execuţie pentru vehicul; 

Terţa persoană: persoana care suferă un Prejudiciu ca urmare a 

săvârşirii de către Asigurat a unei Fapte culpabile. 

II. OBIECTUL ASIGURĂRII ŞI RISCURI ACOPERITE 
2.1 În conformitate cu prezentele Condiţii generale de asigurare, a  
prevederilor Contractului de asigurare şi în schimbul plăţii primei de 
asigurare, Asigurătorul garantează capacitatea financiară minimă a 
Asiguratului, prin acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile materiale 
produse unor terţe persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor 
de transport, ca urmare a neonorării unor comenzi sau contracte de 
transport din culpa Asiguratului.  
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2.2 Prezenta asigurare acoperă răspunderea Operatorilor de 
Transport Rutier de mărfuri şi persoane decurgând strict din activitatea 
desfăşurată în această calitate în timpul perioadei de valabilitate a 
Contractului de asigurare şi până la limita răspunderii prevăzută în Poliţa de 
asigurare, neacoperindu-se răspunderea acestora pentru activităţi conexe.  
2.3 Orice altă poliţă de asigurare acoperind aceleaşi riscuri/ 
evenimente ori scrisoare de garanţie are întâietate faţă de prezenta 
asigurare. 
 
ACOPERIREA ÎN TIMP 
2.4 Asigurătorul acordă despăgubiri numai pentru prejudiciile produse 
terţelor persoane ce au calitatea de Beneficiari ai serviciilor ce ar fi trebuit 
prestate de Asigurat, pentru care atât Evenimentul asigurat cât şi cererea 
de despăgubire formulată de terţa persoană prejudiciată au apărut în timpul 
perioadei asigurate. 
 
III. LIMITA DE RĂSPUNDERE 
3.1 La încheierea asigurării se stabilesc: 

a) Capitalul Propriu (capacitatea financiară proprie) a Asiguratului, 
stabilit în conformitate cu ultimul bilanţ contabil;  

b) Nivelul Financiar minim stabilit în concordanţă cu prevederile Ordinul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Nr. 980 din 30 noiembrie 
2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor 
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) Limita de Răspundere până la care Asigurătorul preia răspunderea 
Asiguratului faţă de terţe persoane ce au calitatea de Beneficiari ai 
serviciilor de transport prestate de către Asigurat în baza unor 
comenzi sau contracte de transport asigurate pe întreaga perioadă 
de valabilitate a Contractului de asigurare. 

3.2 Limita de Răspundere până la care Asigurătorul acoperă pretenţiile 
de despăgubire ale terţilor cu care Asiguratul are încheiate contracte de 
transport neexecutate se stabileşte ca diferenţa dintre nivelul financiar 
minim obligatoriu stabilit conform legislaţiei în vigoare şi : 

 capitalurile proprii ale operatorului de transport rutier; 

 capitalul propriu subscris şi vărsat, în cazul operatorilor nou 
infiinţaţi. 

3.3 În cazul în care pe parcursul derulării Poliţei de asigurare nivelul 
financiar minim (calculat astfel cum se prevede în normativele în vigoare) 
creşte ca urmare a majorării numărului de vehicule rutiere cu care 
operează asiguratul, limita de răspundere poate fi la rândul ei majorată, prin 
acordul scris al părţilor şi prin plata unei prime de asigurare suplimentare. 
3.4 Limita de Răspundere asigurată reprezintă capacitatea financiară 
suplimentară solicitată de Asigurat;  
3.5 Întreaga responsabilitate pentru modalitatea de stabilire a nivelului 
de acoperire aparţine Asiguratului. 
 
IV.  ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI  DE ASIGURARE ŞI PLATA 

PRIMEI DE ASIGURARE 
4.1  Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pentru o perioadă 
de 1 an sau pentru o perioadă subanuală dacă se convine altfel.  
4.2 Contractul de asigurare se încheie în baza Cererii-Chestionar 
semnată de către Asigurat, şi, dacă este cazul, a altor documente solicitate 
de către Asigurător, la care se anexează Specificaţia cuprinzând datele de 
identificare cu privire la vehiculele rutiere aflate în exploatarea Asiguratului.  
4.3 Asiguratul/Contractantul este obligat să răspundă în scris la toate 
întrebările formulate de Asigurător în Cererea-chestionar, precum şi să 
declare orice informaţii pe care le cunoaşte şi care, de asemenea, sunt  
esenţiale pentru  evaluarea riscului. 
4.4  Asigurarea este considerată încheiată numai prin : 
a) plata integrală a primei de asigurare/ ratei I de primă, 

b) emiterea Poliţei de asigurare de către Asigurător 

c) efectuarea Inspecţiei de risc (dacă este cazul, conform procedurilor 

interne ale Asigurătorului);   

4.5 Primele de asigurare aferente Perioadei asigurate şi termenele 

de plată ale acestora sunt menţionate în Poliţa de asigurare. 

4.6 Primele de asigurare sunt indivizibile, fiind datorate pentru 

întreaga perioadă pentru care s-a încheiat Contractul de asigurare 

indiferent de facilitatea acordată privind modalitatea de plată. 

4.7 Plata primei de asigurare: 
a) se poate efectua anticipat şi integral pentru întreaga Perioada de 
asigurare sau în rate, în cuantumul şi până la datele scadente precizate 
în Poliţă;  
b) în cazul în care se convine ca Prima de asigurare să fie plătită în 
rate, rata întâi de primă se achită la încheierea Contractului de 
asigurare, iar următoarele rate se achită în cuantumul şi până la 
scadenţele menţionate în Poliţă;   
c) în caz de neplată la scadenţă a unei rate (ulterioare celei dintâi), 
Asiguratul/Contractantul poate plăti rata restantă într-o perioadă de 
graţie de 15 zile calendaristice, începând cu ziua următoare datei 
scadenţei ratei respective, menţionate în Poliţă. În această perioadă de 
graţie, Asigurătorul acoperă riscurile precizate în Contractul de 
asigurare;  
4.8 Dovada plăţii primelor de asigurare/ratelor de primă: în toate 
cazurile, dovada plăţii primelor de asigurare revine Asiguratului/ 
Contractantului, înscrisul constatator fiind chitanţa sau ordinul de plată 
probator al plăţii.  
4.9 Nu se pot emite pretenţii de despăgubire dacă nu s-au achitat 
Primele de asigurare în cuantumul stabilit şi la termenele prevăzute în 
Poliţa de asigurare ori în  perioada de graţie (atunci când e cazul). 
4.10 Modalităţi de plată: în numerar la casieriile Gothaer Asigurări 
Reasigurări S.A.; transfer bancar sau plata online cu cardul, în unul din 
conturile Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.; direct pe site-ul: 
www.gothaer.ro; 
4.11 Asigurătorul nu are obligaţia să amintească Asiguratului / 
Contractantului datele la care sunt scadente ratele de primă stabilite prin 
Poliţa de asigurare. 
4.12 Sunt hotărâtoare împrejurările esenţiale pentru încheierea 
Contractului de asigurare şi pentru condiţiile de preţ în care acesta se 
încheie; în mod particular şi doar cu valoare de exemplu, sunt esenţiale 
toate împrejurările la care se referă întrebările formulate de Asigurător 
sau nedeclararea unor aspecte care conduc la mărirea riscului de 
producere a Evenimentelor asigurate. 
4.13 Contractul de asigurare este nul în caz de declaraţie inexactă 
sau reticenţă făcută cu rea-credinţă de către Asigurat ori Contractantul 
asigurării cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către 
Asigurător, l-ar fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori 
să nu îl dea în aceleaşi condiţii, chiar dacă declaraţia sau reticenţa nu a 
avut influenţă asupra producerii riscului asigurat. Primele plătite rămân 
dobândite Asigurătorului care va avea dreptul de a solicita şi plata 
primelor cuvenite până la momentul în care a luat cunoştinţă de cauza 
de nulitate. 
4.14 Declaraţiile inexacte sau reticenţa din partea Asiguratului ori 
Contractantului a cărui rea-credinţă nu a putut fi stabilită nu atrage 
nulitatea asigurării. Dacă Asigurătorul constată că Asiguratul nu a 
declarat în Cererea – chestionar sau în informaţiile solicitate de 
Asigurător, date esenţiale în determinarea mărimii riscului care s-au 
evidenţiat cu ocazia Evaluării riscului sau că acestea au suferit unele 
modificări pe parcursul derulării contractului de asigurare pe care 
Asiguratul nu le-a comunicat Asigurătorului, se procedează astfel: 
a) înainte de producerea Evenimentului asigurat: 
i)  Asigurătorul are dreptul de a menţine în vigoare contractul de 
asigurare solicitând majorarea primei de asigurare. Prima de asigurare 
se calculează proporţional cu raportul dintre primele stabilite şi plătite şi 

http://www.gothaer.ro/
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primele care ar fi trebuit plătite conform tarifului de primă al Asigurătorului, 
dacă s-ar fi cunoscut situaţia reală. În aceste cazuri, Poliţa rămâne în 
vigoare până la expirarea asigurării, cu plata diferenţei de primă 
corespunzătoare; 
ii)  în situaţia în care, cunoscând exact riscurile reale, Asigurătorul nu ar 
fi încheiat asigurarea, Contractul se reziliază, la împlinirea unui termen de 
10 zile calculate de la notificarea Asiguratului, fără obligaţia de a restitui 
primele încasate până la acea dată. În acest caz, rezilierea operează de 
drept, fără punere în întârziere, doar în baza unei simple înştiinţări de 
reziliere, fără alte formalităţi prealabile. Existenţa unor riscuri necunoscute 
de Asigurător, respectiv culpa Asiguratului în declararea riscurilor, ţine loc 
de punere în întârziere. 
iii)  în situaţia în care, cunoscând noile împrejurări intervenite ulterior 
încheierii contractului de asigurare şi de la data acţionării acestora, 
asigurarea nu mai este posibilă, Contractul va fi reziliat, iar primele plătite 
pe perioada ulterioară rezilierii contractului se vor restitui Asiguratului. 
Rezilierea va opera în baza unei simple înştiinţări de reziliere, fără punere 
în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile. Neanunţarea 
Asigurătorului despre schimbarea împrejurărilor intervenite ulterior încheierii 
contractului de asigurare, ţine loc de punere în întârziere. 
b) după producerea Evenimentului asigurat, Asigurătorul are dreptul 
de a reduce despăgubirea cuvenită proporţional cu raportul dintre primele 
plătite şi cele care ar fi trebuit plătite (conform tarifului de primă al 
Asigurătorului) faţă de condiţiile reale de risc. 
 
V. MOMENTUL ÎNCEPERII ŞI CEL AL ÎNCETĂRII CONTRACTULUI 

DE ASIGURARE 
5.1 Răspunderea Asigurătorului începe, de regulă, la ora 0000 a primei 
zile din perioada de asigurare înscrisă în poliţă (sau în eventualele 
suplimente de asigurare), dar nu mai devreme de ora 0000 a zilei următoare 
celei în care s-a plătit prima de asigurare  sau prima rată a acesteia (dacă 
nu s-a convenit altfel) şi s-a efectuat Inspecţia de risc (dacă este cazul, 
conform procedurilor interne ale Asigurătorului);     
5.2 Răspunderea Asigurătorului încetează: 

 la ora 2400 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat 

asigurarea (înscrisă în poliţă) şi s-au plătit primele de asigurare; 

 la data scadenţei ratelor de primă, în cazul în care sumele datorate cu 

titlu de Primă de asigurare nu s-au plătit la scadenţă şi nici în perioada 

de graţie convenită; 

 la data rezilierii/denunţării unilaterale/încetării contractului cu  acordul 

părţilor; 

 prin consumarea totală a Limitei răspunderii pe perioada asigurată 

menţionată în poliţă, ca urmare a efectuării plăţii despăgubirilor de către 

Asigurător.  

5.3 Dacă Asiguratul/Contractantul nu plăteşte rata de primă restantă în 
termenul de graţie acordat (15 zile calendaristice), Contractul de asigurare 
îşi suspendă automat efectele juridice pentru încă 15 zile calendaristice, iar 
răspunderea Asigurătorului încetează retroactiv, fără a fi necesară nici o 
notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din partea Asigurătorului şi 
fără restituirea primelor plătite, începând cu ora 000 a zilei următoare 
scadenţei ratei neplătite. Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru 
daunele produse în cele 30 zile calendaristice (15 zile perioadă graţie, la 
care se adaugă 15 de zile perioadă suspendare) 
5.4 În interiorul celor 15 de zile de suspendare, în cazuri justificate, la 

cererea scrisă a Asiguratului/Contractantului, Asigurătorul poate repune în 

vigoare Contractul de asigurare suspendat, printr-un Act adiţional, în 

aceleaşi condiţii şi termene scadente, în baza formulării de către 

Asigurat/Contractant a unei Cereri de repunere în vigoare (conform 

formularului Asigurătorului), cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiţii: 

 Asiguratul/Contractantul declară în scris că nu a avut Daune 

(conform formularului Asigurătorului) şi nu solicită pretenţii de 

despăgubire pentru eventualele Daune produse în perioada în care 

Contractul de asigurare a fost suspendat; 

 Asiguratul/Contractantul a plătit rata/ratele de primă restante la data 

solicitării repunerii în vigoare a Contractului de asigurare; 

5.5 Contractul de asigurare se consideră repus în vigoare la data 
menţionată în Actul adiţional de repunere în vigoare; perioada de 
asigurare prevăzută în Poliţă nu se prelungeşte cu durata suspendării. 
5.6 Plata de către Asigurat/Contractant a oricăror sume, fără 
respectarea prevederilor prezentelor Condiţii de asigurare, nu constituie 
repunere în vigoare a Poliţei, Asigurătorul nefiind răspunzător şi 
nedatorând despăgubiri pentru nicio daună produsă în perioada de 
suspendare a Poliţei sau ulterior. 
5.7 Nu se pot emite pretenţii de despăgubire dacă nu s-au achitat 
Primele de asigurare în cuantumul stabilit şi la termenele prevăzute în 
Poliţa de asigurare ori în perioada de suspendare. 

 
VI.  EXCLUDERI GENERALE   
6.1 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru: 
a) pierderi sau daune cauzate, produse sau agravate, direct sau 

indirect de sau ca o consecinţă a războiului (declarat sau nu), războiului 

civil, invaziei, acţiunii  unui duşman extern, conflictelor armate, ostilităţilor, 

insurecţiei, puterii militare (dictatură) sau uzurpare de putere, lovitură de 

stat, conspiraţie, lege marţială sau stare de asediu sau orice eveniment 

sau cauză care determină proclamarea sau menţinerea legii marţiale 

sau a stării de asediu, acţiunii unor grupuri de persoane răuvoitoare sau 

persoane care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie 

politică, conspiraţiei, represaliilor, acţiunea torpilelor, prezenţa minelor şi 

a altor mijloace de luptă similare şi în general a tuturor evenimentelor de 

război cât şi a actelor de sabotaj, terorism, vandalism, având un caracter 

politic sau asimilate războiului; 

b) daune produse de capturare, confiscare, sechestrare, 

rechiziţionare, expropriere cu forţa sau deţinere, distrugere sau avariere 

din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau a oricărei autorităţi 

publice;  

c) daune produse de revoluţie, revoltă, tulburări civile, greve, greve 

patronale sau alte evenimente similare;  

d) efectele directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiaţiior 

sau infestării radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a 

materialelor fisionabile/fusionabile;  

e) daune produse de violare a embargoului, contrabanda, comerţ 

prohibit sau clandestin, confiscare, punere sub sechestru sau 

rechiziţionare;  

f) daune produse de orice formă de sechestru, cauţiune sau alte 

garanţii financiare;  

g) amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli judiciare penale sau de 

executare a hotârârilor privind plata despăgubirilor; 

h) orice pagube indirecte ca de exemplu: diferenţele de curs valutar şi 

în general orice obstacole ridicate în cursul unei exploatări sau operări 

comerciale;  

i) orice daune provocate sau ca urmare a carantinei, dezinsecţiei, 

măsurilor sanitare; 

j) săvârşirea unor acte ilegale ori unor fapte incriminate de Codul 

Penal ca infracţiuni de către Asigurat sau a oricărui prepus al acestuia; 

k) pagubele produse ca urmare a acţiunii sau inacţiunii cu caracter 

fraudulos sau penal a unui membru din conducerea Asiguratului, 

precum şi a prepuşilor săi;  
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l) infestarea mărfurilor transportate, ca urmare a amestecării sau a 

schimbării gustului şi/sau a mirosului, fie o depreciere a conţinutului, fie 

cheltuieli pentru readucerea în stare normală a mărfurilor transportate; 

m) poluarea şi/sau contaminarea de orice fel şi din orice cauză;  

n) folosirea de mijloace de transport neadaptate specificului mărfurilor 

transportate; 

o) pretenţii de despăgubire formulate de către Asigurat pentru daune 

referitoare la persoana sau bunurile sale, precum şi la bunurile închiriate 

sau date cu împrumut Asiguratului, incluzând şi mijloace de transport; 

p) daune produse ca urmare a desfăşurării de activităţi conexe 

transporturilor rutiere; 

q) daune cauzate direct sau indirect de infiltraţii; 

r) daune provocate de sau în legătură cu activitatea de 

depozitare/evacuare a gunoaielor/deşeurilor de orice fel;  

s) daune provenind din sau în legătură cu răspunderea civilă delictuală a 

Asiguratului; 

t) daune care iau naştere din orice contract sau înţelegere scrisă sau 

verbală, exceptând contractul de transport rutier; 

u) pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu daune 

cauzate de Asigurat propriilor angajaţi;  

v) orice facturi de reparaţii, achiziţii de piese, carburanţi sau servicii 

necesare în timpul transportului fie că sunt sau nu urmare a unui eveniment 

rutier;  

w) producerea oricăror riscuri acoperite prin alte forme de asigurare; 

x) pretenţii de despăgubire pentru daune produse direct sau indirect de 

nerespectarea conformităţii cu recunoaşterea datei ori în legătură cu 

aceasta; 

y) pretenţii de despăgubire rezultând din calomnie/defăimare, daune 

cominatorii, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (brevete, 

patente, drepturi de autor, mărci comerciale, embleme înregistrate la 

organisme specializate în domeniu); 

z) pretenţii de despăgubire pentru daune produse sau în legătură cu 

întreruperea activităţii Asiguratului menţionată în Poliţa de asigurare, ca 

urmare a unor evenimente acoperite prin alte tipuri de poliţe de asigurare 

(asigurări pentru clădiri, utilaje, stocuri, echipamente, accidente, asigurări 

obligatorii etc.); 

aa) prejudicii produse prin accidente de autovehicule; 

6.2 Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru pretenţiile de 

despăgubire formulate de terţe persoane care beneficiază de serviciile 

Asiguratului, dacă nu se face dovada existenţei relaţiei contractuale. Nu 

sunt acoperite prin asigurare orice alte cheltuieli sau recunoaşteri ale 

răspunderii făcute de Asigurat fără acceptul scris al Asigurătorului. 

6.3 Nu sunt acoperite cazurile în care Asiguratul este exonerat de 

răspundere, cum ar fi : 

a) cazurile de forţă majoră (împrejurare externă, imprevizibilă, 

extraordinară şi invincibilă, fără relaţie cu lucrul care a provocat paguba sau 

cu însuşirile sale naturale), cum ar fi: cutremurul de pământ, trăsnetul, 

inundaţia, avalanşa, furtuna, prăbuşirile şi alunecările de teren etc.; 

b) prejudiciile produse din culpa exclusivă a unei terţe persoane; 

c) prejudiciile produse din culpa exclusivă a persoanei păgubite; 

d) prejudiciile produse când vehiculele din administrarea operatorului de 

transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, 

droguri, arme şi muniţii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane 

peste frontieră, din vina dovedită a administratorului acestuia sau a 

persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de 

transport rutier; 

6.4 Nu sunt acoperite cererile de despăgubire formulate pentru 

prejudicii produse înainte de intrarea în vigoare a poliţei de asigurare, chiar 

dacă descoperirea acestora ori a legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi 

serviciile prestate de Asigurat s-au produs după intrarea în vigoare a 

asigurării. 

6.5 În orice acţiune, proces sau altă procedură judecătorească în 

care Asigurătorul pretinde că în conformitate cu excluderile de mai sus, 

răspunderea nu este asigurată/ acoperită prin prezenta Poliţă de 

asigurare, Asiguratul trebuie să facă dovada ca evenimentul reclamat 

constituie risc asigurat iar sarcina probei incumbă acestuia. 

VII. EXCLUDERI SPECIALE 
7.1  Nu sunt cuprinse în asigurare şi Asigurătorul nu acordă 
despăgubiri pentru: 
a) prejudicii produse prin accidente de autovehicule; 

b) prejudicii produse mărfurilor transportate pe timpul transportului, la 

încărcare, descărcare sau pe timpul depozitării în depozitele operatorului 

de transport ; 

c) prejudicii produse prin vătămari corporale; 

d) taxe, drepturi de vamă şi amenzi aplicate de autorităţi vamale ca 

urmare a încălcării prevederilor Convenţiei TIR ; 

e) pretenţii de despăgubire rezultate din sau în legătură cu prejudicii 

de imagine aduse oricărei persoane sau daune morale; 

f) rate de leasing, rate de credit şi penalizările de întârziere aferente; 

g) orice pretenţie de despăgubire pentru daune de consecinţă, chiar 

dacă acestea sunt urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale; 

h) pretenţii de despăgubire formulate de către rudele (soţul, soţia, 

copii etc) reprezentanţilor sau prepuşilor Asiguratului pentru prejudicii 

cauzate de aceştia; 

i) situaţiile în care pentru Asigurat s-a declaşat procedura insolvenţei, 

a lichidării judiciare sau a falimentului înainte de intrarea în valabilitate a 

Poliţei sau cauze existente înainte de intrarea în vigoare a Poliţei. 

7.2 Nu este acoperită prin asigurare răspunderea Asiguratului 

pentru creanţele apărute în caz de faliment pentru : 

a) taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii de 

lichidare judiciară a Asiguratului, inclusiv cheltuielile necesare pentru 

conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi 

plata remuneraţiilor persoanelor angajate; 

b) creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile 

aferente, acordate de societăţile bancare, din chirii precum şi creanţele 

rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea 

procedurii; 

c) creanţele izvorâte din raporturi de muncă; 

d) creanţele bugetare; 

e) creanţele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garanţii reale 

mobiliare, ori drepturi de retenţie, de orice fel; 

f) creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi 

în baza unor obligaţii de întreţinere, alocaţii sau obligaţii de plată a unor 

sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă, precum şi 

eventuale creanţe reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic 

pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este 

persoană fizică; 

g) alte creanţe chirografare cu excepţia celor izvorâte din raporturile 

contractuale cu beneficiarii serviciilor de transport prestate de Asigurat ; 

h) orice cheltuieli legate de procedura de reorganizare sau faliment al 

Asiguratului; 

i) orice pretenţii de despăgubire apărute ca urmare a desfăşurării 

activităţii Asiguratului după începerea procedurii de reorganizare sau 

faliment. 

7.3 Nu este acoperită prin asigurare răspunderea Asiguratului 

pentru prejudicii aduse unor terţe persoane, chiar ca urmare a neonorării 

unor comenzi sau contracte de transport, dacă aceste prejudicii au 
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apărut în urma unor transporturi efectuate de Asigurat cu vehicule rutiere 

pentru care nu există licenţă/autorizaţie de transport valabilă la data 

producerii Evenimentului asigurat şi/sau nu se regăsesc înscrise în 

Specificaţia anexată Poliţei de asigurare. 

VIII. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI  
8.1 Asiguratul este obligat să răspundă în scris la întrebările formulate 
de Asigurător, cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc, pe care 
le cunoaşte.  
8.2 Dacă împrejurările esenţiale referitoare la risc se modifică în 
perioada de valabilitate a poliţei, Asiguratul este obligat să comunice în 
scris Asigurătorului schimbările respective.  
8.3 În cazul în care informaţiile solicitate nu vor fi comunicate 
Asigurătorului, nici după încheierea Contractului de asigurare, Poliţa se va 
considera reziliată de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere 
sau orice altă formalitate prealabilă, fără intervenţia vreunei instanţe 
judecătoreşti şi fără restituirea primelor de asigurare plătite.  
Asigurătorul nu este răspunzător şi nu datorează despăgubiri pentru nicio 
daună produsă în această perioadă. 
8.4 Asiguratul este obligat să comunice în scris Asigurătorului, imediat 
ce a luat cunoştinţă, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare, orice 
schimbare sau modificare a riscului, cum ar fi: suspendarea sau retragerea 
licenţei, starea de insolvenţă (prin insolvenţă înţelegându-se acea stare a 
patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a 
datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile), declanşarea procedurii de 
reorganizare judiciară şi a falimentului etc.  
8.5 Asiguratul va administra cu profesionalism şi prudenţă derularea 
comenzilor şi contractelor de transport, respectând legislaţia în vigoare şi 
luând toate măsurile de prevenire a apariţiei Evenimentului asigurat. 
8.6 Asiguratul îşi va îndeplini cu diligenţă toate obligaţiile contractuale, 
legale, regulamentele proprii, obligaţiile ce îi revin referitor la dobândirea şi 
păstrarea licenţelor de execuţie pentru activitatea de transporturi rutiere, în 
scopul evitării situaţiilor care ar putea declanşa răspunderea sa civilă.   
8.7 Asiguratul este obligat să ia, pe cheltuiala sa şi cu respectarea 
dispoziţiilor legale, toate măsurile rezonabile de prevenire a producerii 
daunelor şi să se conformeze tuturor recomandărilor făcute de Asigurător 
în acest scop. 
8.8 Pe parcursul perioadei de asigurare, să nu diminueze capitalul 
propriu sau capitalul social subscris şi vărsat (în cazul operatorului de 
transport nou înfiinţat) existent şi declarat la data încheierii contractului de 
asigurare. 
8.9 Asiguratul va ţine o evidenţă contabilă clară, din care să se poată 
verifica oricând situaţia facturilor achitate, neachitate, termenele scadente şi 
ordinele de plată cu care s-au făcut plăţile către furnizori ori alte debite. 
8.10 În cazul producerii Evenimentului asigurat, orice solicitare de 
reparare a unui prejudiciu cauzat unei terţe persoane, ca urmare a derulării 
contractelor de transport: 
a) va fi avizată în scris Asigurătorului în termen de 24 ore de la primirea 

cererii şi va cuprinde informaţii privind suma pretinsă precum şi informaţii 

referitoare la evenimentul care a dat naştere respectivei cereri; 

b) va fi însoţită de orice document relevant în legătură cu evenimentul 

care a generat cererea de despagubire.  

8.11 Avizarea se va efectua în mod obligatoriu în scris şi se va 
înregistra doar la sediul legal al Asigurătorului aşa cum rezultă din Poliţă 
sau modificările succesive înscrise conform legii la Registrul Comerţului, şi 
prin e-mail la adresa avizari@gothaer.ro, sau pe fax la nr. 021 200 098, sau 
telefonic la numarul 021 200 000 (apel înregistrat). 
8.12 Orice informare transmisă şi/sau înregistrată la o altă locaţie sau 
adresă de e-mail / fax, nu este valabilă şi nu va fi luată în considerare. 
8.13 Asiguratul va permite Asigurătorului să facă propriile investigaţii în 

legătură cu evenimentul care a dat naştere pretenţiei de despăgubire. 

8.14 Asiguratul nu va recunoaşte nicio răspundere şi nu va face nicio 

ofertă, promisiune sau plată fără acordul prealabil al Asigurătorului; 

8.15 Asiguratul se va apăra în proces ţinând seama de 

recomandările făcute de Asigurător. Asigurătorul este îndreptăţit, în 

cazurile în care apreciază ca este necesar, în procesul civil, să indice 

Asiguratului să-şi angajeze apărător, atât în prima instanţă, cât şi în căile 

de atac. 

8.16 Asiguratul este obligat să conserve dreptul de regres împotriva 

terţilor vinovaţi de producerea pagubei, în caz contrar Asigurătorul are 

dreptul să refuze plata despăgubirii. 

8.17 Sub sancţiunea pierderii dreptului la despăgubire, Asiguratul nu 

se va implica în procese care îi pun în cauză răspunderile asigurate prin 

prezentul contract, fără înştiinţarea şi acordul scris prealabil a 

Asigurătorului. 

8.18 Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări 

pentru aceeaşi răspundere la Asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei 

de asigurare cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia. 

8.19 Asiguratul va plăti primele de asigurare în cuantumul şi la 

termenul prevăzut în Poliţa de asigurare. Dovada plăţii primelor de 

asigurare revine Asiguratului, înscrisul doveditor fiind chitanţa, ordinul de 

plată sau alt document probator al plăţii. 

8.20 Nerespectarea de către Asigurat a oricăreia din obligaţiile  

menţionate în prezentele Condiţii de asigurare atrage pierderea dreptului 

la despăgubire, dacă din acest motiv nu s-a putut determina cauza 

producerii Evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. 

8.21 Asigurătorul nu este răspunzător, nu acoperă şi nu acordă 

despăgubiri pentru nicio pretenţie care ar putea constitui o încălcare din 

partea Asigurătorului a oricărei interdicţii sau restricţii privind sancţiunile 

economice sau comerciale naţionale şi/sau internaţionale şi/sau care 

rezultă direct sau indirect din aplicarea oricărei sancţiuni, interdicţii sau 

restricţii privind sancţiunile economice sau comerciale naţionale şi/sau 

internaţionale 

IX.OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI. CONSTATAREA ŞI, 
EVALUAREA DAUNELOR. STABILIREA ŞI PLATA 
DESPĂGUBIRILOR. MODALITĂŢI DE PLATĂ A 
DESPĂGUBIRILOR  

9.1 Asigurătorul are obligaţia să constate şi să evalueze pagubele 
prin reprezentanţii săi sau prin experţi agreaţi şi/sau numiţi de acesta. 
9.2 Asigurătorul are obligaţia să plătească despăgubirea în 
cuantumul şi condiţiile prevăzute în Contractul de asigurare. 
9.3 Asigurătorul are obligaţia să stabilească şi să plătească 
despăgubirile cuvenite, în baza documentaţiei complete privind cauzele 
şi împrejurările în care s-a produs riscul asigurat, în urma finalizării 
procedurii judiciare de lichidare a Asiguratului, în limitele răspunderilor 
preluate prin poliţa de asigurare. 
9.4 Stabilirea şi plata despăgubirilor, se face de către Asigurător în 
baza documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care s-a 
produs evenimentul asigurat şi a documentelor din care să rezulte 
cuantumul prejudiciului cauzat. 
9.5 Despăgubirea nu poate depăşi, în niciun caz nivelul Limitei de 
răspundere asumate prin Contractul de asigurare, indiferent de numărul 
şi valoarea cererilor de despăgubire.  
9.6 Valoarea despăgubirii nu poate depăşi valoarea creanţei 
acceptate împotriva asiguratului şi menţionată în tabelul definitiv 
consolidat al tuturor creanţelor împotriva averii asiguratului şi nici 
cuantumul daunei din momentul producerii Evenimentului asigurat.  
9.7 Nimeni nu poate beneficia de acoperirea oferită de prezenta 
Poliţă de asigurare dacă nu justifică faptul că a suferit un prejudiciu, 
acesta fiind cauzat de un eveniment acoperit prin prezentul Contract de 
asigurare.  

mailto:avizari@gothaer.ro
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9.8 Despăgubirile se acordă de Asigurător numai după ce Asiguratul 
face dovada ca în prealabil a efectuat plăţi de despăgubire faţă de terţi, al 
căror cuantum să fie cel puţin egal cu capitalul propriu (capacitatea 
financiară proprie) al Asiguratului, menţionat în Poliţa de asigurare. 
9.9 Asigurătorul acordă despăgubiri terţilor prejudiciaţi de către 

Asigurat, până la limita răspunderii prevăzută în Poliţa de asigurare, pentru 

prejudicii materiale aduse unor terţe persoane ca urmare a neonorării unor 

comenzi sau contracte de transport, din culpa Asiguratului, în urma 

finalizării procedurilor de lichidare judiciară a Asiguratului, dacă debitul către 

terţul prejudiciat nu s-a stins în urma lichidării capacităţii financiare proprii a 

Asiguratului prin plăţi făcute către debitorii săi. 

9.10 Asigurătorul este, de asemenea, îndreptăţit: 
a) să amâne acordarea despăgubirii dacă există instituită împotriva 

Asiguratului o anchetă sau procedură penală în legătură cu prejudiciul 

cauzat, până la finalizarea anchetei sau, respectiv, a procedurii penale; 

b) să nu plătească despăgubiri în cazul în care cererea de despăgubire 

are la bază declaraţii false sau dacă Asiguratul (sau oricare altă persoană 

care acţionează în numele său) a contribuit în mod deliberat ori prin 

neglijenţă gravă la producerea sau mărirea prejudiciului; 

c) să nu plătească despăgubiri pentru prejudicii aduse unor terţe 

persoane, chiar ca urmare a neonorării unor comenzi sau contracte de 

transport, dacă aceste prejudicii au apărut în urma unor transporturi 

efectuate de Asigurat cu vehicule rutiere care nu se regăsesc înscrise în 

Specificaţia anexată Poliţei de asigurare. 

9.11 Asigurătorul este exonerat de răspundere în cazul în care dauna s-

a produs în perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului; 

9.12 În cazul în care Evenimentul asigurat nu s-a produs, Asigurătorul 

are dreptul să inceteze contractul de asigurare dacă Asiguratul a comunicat 

date inexacte sau incomplete referitoare la riscuri sau dacă nu comunicat în 

scris Asigurătorului, imediat ce a luat cunoştinţă, de orice schimbare sau 

modificare a riscului. 

9.13 În cazul în care Evenimentul asigurat s-a produs, Asigurătorul este 

exonerat de plata oricărei plăţi de despăgubire dacă se constată ca cererea 

de despăgubire este frauduloasă sau în mod evident exagerată, ori are la 

bază declaraţii false. 

9.14 Din cuantumul fiecărei despăgubiri se scade franşiza prevăzută în 

Poliţa de asigurare. 

9.15 În cazul în care, la data producerii unui Eveniment acoperit de 

prezenta Poliţă de asigurare, există mai multe asigurări pentru riscul 

acoperit prin prezenta Poliţă şi/sau garanţii bancare constituite pentru 

acelaşi risc acoperit prin prezenta Poliţă, despăgubirea stabilită conform 

prezentei Poliţe se plăteşte proporţional cu numărul poliţelor şi/sau 

garanţiilor bancare existente, dacă acest lucru nu conduce la neacoperirea 

daunelor cauzate şi acoperite conform prezentei Poliţe. 

9.16 Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii ale Asiguratului sau 

Beneficiarului faţă de Asigurător. 

X. ÎNCETARE. REZILIERE. DENUNŢARE. PENALITĂŢI IMPUSE 
10.1 Contractul de asigurare se reziliază de drept, fără a mai fi necesară 
punerea în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă, fără intervenţia 
vreunei instanţe judecătoreşti, fără restituirea primelor de asigurare deja 
achitate, şi nu produce efecte în următoarele situaţii: 
a) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omeneşti sau 

cu deteriorarea gravă a mediului înconjurător, ca urmare a  nerespectării de 

către operatorul de transport rutier a normelor legale de organizare şi 

desfăţurare a activităţii sau a normelor tehnice de întreţinere a vehiculelor 

din administrarea sa; 

b) când se constată falsificarea documentelor de transport de către 

administratorul operatorului de transport rutier sau de către persoana 

desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 

rutier şi utilizarea lor la efectuarea transporturilor; 

c) când se constată că operatorul de transport rutier a obţinut licenţa 

de transport rutier public sau licenţa de transport rutier în interes propriu 

în baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentării unor 

date eronate; 

d) când se constată că ulterior emiterii poliţei de asigurare Asiguratul 

nu a obţinut licenţa de transport. 

10.2 Oricand, pe parcursul derularii contractului de asigurare, 

Asiguratul poate denunţa unilateral Contractul de asigurare, cu notificare 

prealabilă scrisă transmisă celeilalte părţi. Contractul de asigurare îşi va 

înceta efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. 

10.3 În cazul denunţării/încetării înainte de termen sau modificării 

Contractului de asigurare cu acordul părţilor, la stabilirea diferenţelor de 

primă de restituit ori de încasat se procedează astfel: 

a) la încasare: se calculează Prima de asigurare pentru perioada 

rămasă până la expirare, în proporţie de 1/12 din prima anuală, pentru 

fiecare lună de asigurare (orice fracţiune de lună de asigurare 

considerându-se lună întreagă);  

b) la restituire: Asigurătorul reţine Prima de asigurare aferentă 
perioadei în care Contractul a fost în vigoare, în proporţie de 1/12 din 
prima anuală, pentru fiecare lună de asigurare (orice fracţiune de lună 
de asigurare considerându-se lună întreagă), iar restul se restituie. 
10.4 Cursul de schimb utilizat este cel comunicat de B.N.R. pentru 
data încasării/restituirii. Restituirea se va face doar în cazul în care nu a 
survenit nici o Daună pe respectivul Contract de asigurare. Nu se 
percep penalităţi. 
10.5 Asiguratorul poate inceta in orice moment contractul, fără 
restituirea primei de asigurare, in urma unei notificari de reziliere, fara 
punere in intarziere sau indeplinirea vreunei formalitati prealabile şi este 
exonerat de plata despăgubirii, în cazul în care Asiguratul/Beneficiarul/ 
oricine acţionează în numele acestora a încercat sau încearcă să obţină 
despăgubiri prin fraudă. Simpla notificare tine loc de punere in intarziere. 
 
XI. MODIFICAREA POLIŢEI  
11.1 Părţile pot modifica prevederile Contractului de asigurare, 
inclusiv ale Clauzelor (dacă este cazul), prin acordul părţilor atât înaintea 
încheierii Contractului de asigurare, cât şi oricând în timpul duratei 
asigurării, modificările respective intrând în vigoare de la data ce se va 
conveni în scris, între părţi. 
 

XII. INFORMAŢII PRIVIND DEDUCERILE PREVĂZUTE ÎN 
LEGISLAŢIA FISCALĂ APLICABILĂ CONTRACTELOR DE 
ASIGURARE 

12.1 Conform legislaţiei fiscale în vigoare:  
a) primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA; 
b) indemnizaţiile de asigurare nu sunt venituri impozabile. 
12.2 Toate impozitele şi taxele directe sau indirecte, prezente şi 
viitoare referitoare la acest contract şi la executarea acestuia, ca de 
exemplu cele privitoare la primă, Poliţă, alte acte care depind de aceasta 
şi chitanţe, cad în sarcina Asiguratului.  
 
XIII.LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI DE ASIGURARE 
13.1 Asigurarea încheiată potrivit prezentelor Condiţii de asigurare 

este supusă legilor din România, iar prezentele Condiţii de asigurare se 

completează cu prevederile legale în vigoare. 

XIV. FORŢA MAJORĂ 
14.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care, aflată în 
această situaţie, o notifică celeilalte părţi în termen de cel mult 5 zile de 
la apariţia forţei majore şi o dovedeşte cu înscrisuri oficiale în termen de 
30 de zile calendaristice de la apariţia acesteia. 
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XV.FONDUL DE GARANTARE 
15.1 In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor 
persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor s-a constituit Fondul de 
garantare destinat platii indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din 
contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate, în condiţiile legii, 
cu societatea de asigurare faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii 
de faliment, potrivit condiţiilor de asigurare şi în limita plafonului de 
garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.  
 
XVI. LITIGII. MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE AMIABILĂ A 
PETIŢIILOR 
16.1 Orice litigiu în legătură cu aplicarea Contractului de asigurare se 

rezolvă  pe cale amiabilă intre părţi  sau, în cazul în care acest lucru nu este 

posibil, de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul  pârâtului 

sau de către alte instanţe de judecată  competente potrivit dispoziţiilor 

Codului de procedură civilă: instanţa în circumscripţia căreia se află 

domiciliul sau sediul asiguratului, bunurile asigurate sau locul unde s-a 

produs riscul asigurat.  

16.2 Eventualele petitii, in vederea rezolvarii pe cale amiabila, se vor 
transmite in scris prin Posta/Registratura la sediul legal al Asiguratorului asa 
cum rezulta din polita sau modificarile succesive inscrise conform legii la 
Registrul Comertului (Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98, de luni 
pana vineri, intre orele: 9 – 17.30) sau prin completarea formularului 
specific pe site-ul Asiguratorului www.gothaer.ro sau e-mail: 
petitii@gothaer.ro. 
16.3 În cazul în care petiţiile dumneavoastră nu se soluţionează pe cale 
amiabilă, vă puteţi adresa: Autorităţii de Supraveghere Financiară, Oficiului 
pentru Protecţia Consumatorilor sau Instanţelor judecătoreşti competente.  
 
XVII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
17.1 Asiguratorul prelucreaza datele dvs. personale in conformitate cu 
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si a 
celorlalte prevederi legale aplicabile in materia protejarii datelor cu caracter 
personal. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal poate fi accesata in orice moment pe pagina web a societatii: 
www.gothaer.ro/politica-de-prelucrare-datelor-cu-caracter-personal.  
17.2 Prelucrarea de date personale inseamna orice operatiune sau set 
de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice 
alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau 
distrugerea. 
17.3 Asiguratul/Contractantul, prin semnarea contractului de asigurare, 
declara ca a inteles ca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o 
obligatie necesara pentru incheierea contractului de asigurare iar scopul 
principal al prelucrarii datelor cu caracter personal este incheierea si 
administrarea contractului de asigurare. Suplimentar acestui scop principal, 
datele personale sunt prelucrate si pentru urmatoarele scopuri: 
i) administrarea, gestionarea si dezvoltarea activitatilor desfasurate de 
Asigurator (inclusiv gestionarea relatiilor cu clientii si dezvoltarea activitatii 
si serviciilor, cum ar fi identificarea nevoilor clientilor si imbunatatirea 
furnizarii serviciilor);  
ii) activitati de asigurare a securitatii si calitatii serviciilor si gestionarea 
riscurilor, oferirea de informatii despre Asigurator si despre gama de 
produse (daca exista consimtamantul Asiguratului/ Contractantului/ 
Beneficiarului si in conformitate cu legea aplicabila);  
iii) in scop de arhivare;  
iv) respectarea oricarei cerinte legale, de reglementare sau a unui 
organism profesional in care Asiguratorul are calitatea de membru.  

17.4 Refuzul de furnizare a unor date cu caracter personal poate 
conduce la:  
i) imposibilitatea Asiguratorului de a incheia contractul de asigurare 
ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra sau  
ii) imposibilitatea Asiguratorului de a-si onora obligatiile asumate fata 
de Asiguratul/Contractantul/Beneficiarul politei. 
17.5 In situatia in care actionati in calitate de reprezentant legal al 
unui Beneficiar/Asigurat minor/reprezentant al unei persoane juridice, 
prin semnarea contractului de asigurare, declarati ca aveti capacitatea 
legala de a reprezenta cu drepturi depline Beneficiarul/Asiguratul 
minor/reprezentantul unei persoane juridice si de a incheia contractul de 
asigurare in numele acestuia. 
17.6 Prin semnarea contractului de asigurare Asiguratul/ 
Contractantul declara ca a fost informat cu privire la modalitatea de 
prelucrare a datelor cu caracter personal si isi exprima expres acordul 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal special (atunci cand este 
cazul inclusiv date privind sanatatea) de catre Asigurator, din momentul 
in care acesta are acces la ele, in urma incheierii contractului de 
asigurare, precum si dupa incetarea acestuia, in vederea administrarii 
contractului de asigurare, verificarii cererii de despagubire in cazul 
producerii evenimentului asigurat, activitatii de reasigurare si analiza a 
portofoliului de clienti (aceasta enumerare fiind exemplificativa si nu 
limitativa) precum si acordul expres ca Asiguratorul sa obtina, sa 
prelucreze, sa stocheze si sa arhiveze datele si informatiile obtinute, 
precum si sa transmita, in conditiile si cu respectarea legii, catre terte 
persoane (rezidente si/sau nerezidente) atat datele si informatiile 
obtinute pe parcursul derularii contractului de asigurare, cat si datele cu 
caracter personal ale Asiguratului/Contractantului/Beneficiarului, in 
vederea prelucrarii acestora. 
17.7 Prin semnarea contractului de asigurare Asiguratul/ 
Contractantul declara si garanteaza in mod expres ca i-a fost adusa la 
cunostinta posibilitatea de a-si exercita dreptul de acces la date, dreptul 
de rectificare si de stergere, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul 
la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv 
crearea de profile, precum si dreptul de adresare catre justitie. Pentru 
astfel de solicitari va rugam sa ne contactati direct la: dataprotection-
office@gothaer.ro sau sa accesati pagina web dedicata: 
www.gothaer.ro/politica-de-prelucrare-datelor-cu-caracter-personal. 
17.8 Asiguratul/Contractantul, prin semnarea contractului de 
asigurare, conform prevederilor legale speciale emise de catre 
Autoritatea de Supraveghere Financiara privind prevenirea si 
combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin 
intermediul pietei asigurarilor, declara ca va respecta prevederile legale 
comunicate de catre Asigurator, ca va declara beneficiarul real al 
contractului de asigurare la momentul semnarii contractului de asigurare 
si ca va instiinta Asiguratorul in cazul in care detine o functie publica, 
indicand totodata si functia detinuta. 
 
XVIII. DISPOZIŢII FINALE  

18.1 În cazul contractelor încheiate la distanţă, Asiguratul are dreptul 
de a denunţa unilateral contractul pe parcursul unei perioade de 14 zile 
calendaristice de la încheierea contractului/ primirea poliţei şi a condiţiilor 
de asigurare, fără penalităţi şi fără a fi necesară invocarea vreunui motiv.   
18.2 Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea 
despăgubirii se stinge conform termenului de prescripţie extinctivă.  
18.3 În cazul denunţării sau rezilierii Poliţei de asigurare, prevederile 
acesteia se aplică pentru evenimentele asigurate survenite înainte de 
denunţare sau reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora.  
18.4 Respectarea riguroasă şi îndeplinirea corespunzătoare a 
obligaţiilor ce revin Asiguratului prin prezentul Contract de asigurare şi a 
recomandărilor Asigurătorului, precum şi presupunerea că declaraţiile 
Asiguratului, ca şi cele din Cererea-Chestionar şi alte documente 

http://www.gothaer.ro/
mailto:petitii@gothaer.ro
http://www.gothaer.ro/politica-de-prelucrare-datelor-cu-caracter-personal
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solicitate de Asigurător sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice 
răspundere care revine Asigurătorului.  
18.5 În limitele despăgubirilor plătite în baza poliţei de asigurare, 
Asigurătorul este subrogat în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarilor 
contra celor răspunzători de producerea/mărirea prejudiciilor. 
18.6 Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte 
care ar împiedica realizarea dreptului prevăzut în Art. 18.5 de mai sus.  
18.7 Asiguratul şi/sau Beneficiarul răspund faţă de Asigurător pentru 
prejudiciile aduse prin acte care ar împiedica exercitarea dreptului de 
regres împotriva persoanelor răspunzătoare de producerea daunei ori de 
mărirea acesteia, pentru partea de daună care s-a mărit. 
18.8 Dacă Asiguratul renunţă la dreptul său de regres sau dacă, din 
vina lui, exercitarea acestui drept nu mai este posibilă, Asigurătorul este 
eliberat de obligaţia de a plăti despăgubirea până la limita sumei 
reprezentând dreptul de regres. Dacă plata a fost deja efectuată, Asiguratul 
este obligat să înapoieze despăgubirea plătită de către Asigurător. 
18.9 Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină 
pe nedrept Despăgubiri din asigurare sau cei care înlesnesc asemenea 
fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneşte 
elementele constitutive ale unei infracţiuni. 
18.10 Toate comunicările cu privire la executarea prezentului Contract de 
asigurare trebuie efectuate în scris, astfel: 
a) cele destinate Asigurătorului, prin e-mail la adresa 
clienti@gothaer.ro sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la 
sediul legal al acestuia, aşa cum rezultă din Poliţă sau modificările 

succesive înscrise conform legii la Registrul Comerţului; 
b) cele adresate Asiguratului/Contractantului, prin e-mail sau prin 
curier la adresa de domiciliu/sediu, menţionate în documentaţia aferentă 
Contractului de asigurare, sau care au fost indicate expres de către 
Asigurat/Contractant, pentru trimiterea comunicărilor, ulterior încheierii 
Contractului de asigurare, sau prin e-mail la adresa intermediarului în 
asigurări. 
18.11 Dacă notificarea/comunicarea nu se poate transmite cu 
poşta/curier întrucât Asiguratul şi-a schimbat adresa menţionată în 
Poliţă, fără să comunice Asigurătorului schimbarea acesteia, sau în 
cazul respingerii sau refuzului Asiguratului de a primi notificarea - 
inclusiv în cazul lipsei de la sediu/domiciliu şi/sau al expirarii termenului 
de păstrare a corespondenţei, notificarea se consideră primită la data la 
care se constată imposibilitatea transmiterii acesteia, sau, după caz, 
respingerea sau refuzul de a primi notificarea. 
18.12 Fac parte integrantă din Contractul de asigurare: Condiţiile 
generale de asigurare, Clauze (după caz), Poliţa de asigurare, 
Specificaţia la Poliţă, Cererea-chestionar, Inspecţia de risc (după caz), 
eventualele Acte adiţionale semnate de părţi, alte declaraţii şi 
documente solicitate de Asigurător. 
 
 
 
 

 

  Anexat la Poliţa nr.:____________ 
 

ASIGURĂTOR, BROKER / AGENT, ASIGURAT / CONTRACTANT, 

Gothaer Asigurări Reasigurări S.A   
_________________________________ ___________________________________ __________________________________ 
(Denumire / Nume, Prenume, Semnătura, 

Ștampila) 
(Denumire / Nume, Prenume, Semnătura, 

Ștampila) 
(Denumire / Nume, Prenume, Semnătura, Ștampila) 
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